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36e jaargang nr. 10, 19 mei 2015

De volgende Molen verschijnt op 2 juni 2015.

Kopij voor de volgende ‘Molen’ uiterlijk 

dinsdag 26 mei e-mailen naar: 

demolen@kleen.nl

of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: 0522 - 85 85 80

Noteboomstraat 68              7941 XA Meppel              telefoon 0522 255 449              www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

05 22 49 20 19
06 50 20 40 08

Energieweg 13
7948 NT  Nijeveen

Als u kiest voor vakmanschap!

Lute Bijker Bouw

lutebijkerbouw@live.nl

LEKKER UIT NIJEVEEN

Op 2e Pinksterdag 25 mei is het zover! Handelsvereniging Nijeveen organiseert voor de 
tweede keer het Nijeveense Openlucht restaurant “Lekker UIT Nijeveen”.

Commissie Lekker UIT Nijeveen 
Al een aantal maanden zijn de voorbereidingen in volle gang. Welke ondernemers zijn er 
binnen ons dorp met betrekking tot eten en drinken? Wie willen er mee doen? Wanneer? 
Waar? Hoe kleden wij alles aan?
Inmiddels is alles geregeld en met veel enthousiasme werken vele Nijeveense ondernemers 
mee aan dit evenement.

Tijdens dit culinaire evenement laat Ondernemend Nijeveen zien wat zij in huis hebben met betrekking tot 
allerlei heerlijke hapjes en drankjes.
Het evenement zal van 16.00 tot 21.00 uur plaats vinden in het middelpunt van het dorp, rondom de molen.
 
In totaal werken er 9 ondernemers mee om iedereen (van jong tot oud) te voorzien van allerlei lekkernijen. 
Daarnaast werken er nog ondernemers mee met betrekking tot aankleding, muziek en andere faciliteiten.
Dit alles wordt aangekleed met mooie pagode tenten, sfeervolle terrasjes en geweldige live muziek.

Voor de jonge kinderen zal er o.a. een springkussen 
aanwezig zijn.
Laat u culinair verrassen en ontdek waar een klein 
dorp groot in kan zijn.

Meer info kunt u vinden op: 
www.handelsverenigingnijeveen.nl.
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Uw testament up to date?

Doe de GRATIS test! 
Ga naar testamenttest.nl
maak een vrijblijvende en kosteloze afspraak Stationsweg 54 - Meppel  |  T (0522) 25 27 21  |  info@lever.nl

Energieweg 3, Nijeveen Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

GRONDWERK

STRAATWERK: SIERBESTRATING 
 MACHINAAL BESTRATEN

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE

SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

VLONDERS EN VERANDA’S

   

A A N N E M I N G S B E D R I J F

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN LIGHTS
LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, BESTRATING

OF OVERKAPPING 

TALENTEN DOS’46 ACTIEF OP KNKV RTC-TOERNOOI
Op Koningsdag namen vijftien talenten van korfbalvereniging DOS’46 uit Nijeveen deel aan het KNKV 
RTC–Toernooi op de velden van SKF in Veenendaal. De DOS’46-spelers kwamen uit voor het RTC Noord. Zes 
Regionale Talentencentra speelden deze dag tegen elkaar om uit te maken welk RTC zich kampioen van 
Nederland mocht gaan noemen. De RTC’s namen het tegen elkaar op in vier poules voor de verschillende 
leeftijdscategorieën: onder 12, onder 14, onder 16 en onder 19. In elke poule werd een halve competitie 
gespeeld en een eindstand opgemaakt. Vervolgens werd op basis daarvan een totaalrangschikking van de 
RTC’s gemaakt, met uiteindelijk een mooie beker voor het winnende RTC-West. RTC-Noord werd overal vijfde.
De DOS’46-spelers die met RTC Noord om de beker streden waren:
Onder 12 –  Friso Kienstra, Mirthe Kikkert, Cerèn Wonink en Jorne van der Zee: vijfde in de eindstand;
Onder 14 –  Luc Hulzebosch, Hieke Kruit, Sterre van Schie en Silke Wolters: derde in de eindstand;
Onder 16 –  Jesse van der Linde en Kaj Raterman: derde in de eindstand;
Onder 19 –   Sven van Erp, Latisha van Halen, Iris Hulzebosch, Julian Jobing en Leander Zwolle: zesde in de eindstand.
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Klussenbedrijf "Klusjes & Zo" 
Voor al uw praktische klussen in en om het huis 
Gert Strijker, Van Veenlaan 21, 7948 AB Nijeveen 

Tel: 0522-492099 of 06-51384374 

Schnitzels gepaneerd 500 gr 498 

Combi topper
500 gr hoh gehakt
& 4 saucijzen  samen 598 

Barbecue spiezen 
4 soorten  4 x 100 gr 498 

Milde lady burgers  4 x 150 gr 498 

Pangang lapjes 
om en om bakken  500 gr 398 

Normandische rolletjes 
kip/gehakt   100 gr 109

www.slagerijrijkeboer.nl

RIJKEBOER
Marktslager

Aanbiedingen  
op woensdagmorgen en -middag en vrijdagmiddag

’s morgens van 8.00 tot 12.30 uur
en ’s middags van 14.30 tot 17.30 uur.

Dorpsstraat 10e Nijeveen  |  Tel. 0522 - 85 44 00

di-za 11.00-23.00 uur  |  zo 11.30-22.00 uur
OPENINGSTIJDEN

WANDELTOCHT NIJEVEEN

Op 30 mei 2015 organiseert Dorpsvereniging Nijeveen een wandeltocht van 12 kilometer. 
De tocht volgt de Izakje de Vriesroute, een route rondom Nijeveen.
Starten kan tussen 10.00 en 12.00 uur bij Molen de Sterrenberg aan de Burgemeester 
Weimalaan te Nijeveen.
De kosten zijn € 5,- per persoon, contant te voldoen bij de start. U ontvangt hiervoor een 
routebeschrijving en een aandenken aan de wandeling.
Halverwege de wandeling is er een rustpunt met gratis koffie en thee.
Aanmelding voor deze wandeltocht: via het aanmeldingsformulier op de website: www.
dorpsverenigingnijeveen.nl of per mail: cjmasteling@hetnet.nl of telefonisch: 06-24496854.
Aanmelden kan t/m 26 mei. Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
Graag tot ziens op zaterdag 30 mei!
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DIT JAAR GEEN NK INLINE-SKATE… MAAR WEL ANDERE LEUKE WEDSTRIJDEN OP SKEELERBAAN. 
NOTEER 23 MEI!
Wist u dat een behoorlijk aantal jeugdrijders van de skeelerclub in Nijeveen meedoet aan regionale en 
landelijke wedstrijden inline-skate? Op zaterdagen trekken ze erop uit met een heel team van ouders, 
coaches, supporters.  De “Paarse Brigade” zoals de Nijeveense inline-skaters inmiddels genoemd worden,  
sleept aardig wat medailles in de wacht.  De regionale Stouwdam Competitie is onlangs weer begonnen. 
In Rijssen en Wierden zijn al diverse successen geboekt. 
Gedurende het inline-skate seizoen wordt er in 9 plaatsen in de regio Overijssel/ Gelderland en Drenthe 
op zaterdagen gestreden tussen verschillende clubs.  Op zaterdag 23 mei a.s. wordt de competitie op de 
skeelerbaan in Nijeveen georganiseerd. De wedstrijden beginnen om 09.30 uur en duren tot ± 15.30 uur. 
Het is zeer de moeite waard om bij dit sportevenement te gaan kijken en onze jeugdrijders in actie te zien. 
Wij hopen u dan ook op de skeelerbaan te kunnen verwelkomen op 23 mei. Entree GRATIS.

ZWEMVIERDAAGSE
Ook dit jaar organiseert de zwemclub de Veenkers weer de zwemvierdaagse.
Dit sportieve evenement is voor jong en oud, voor leden en niet leden.
Dit zal plaats vinden op maandag 1 juni, dinsdag 2 juni, donderdag 4 juni en vrijdag 5 juni. Mocht je een 
avond niet kunnen, dan kun je die op een andere avond inhalen. Om 18.00 tot 18.45 uur zwemmen de kin-
deren van groep 2, 3, 4,en 5 (tenminste in het bezit van diploma A, eventueel met meezwemmende ouder)
Om 18.45 tot 19.30 uur zijn de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 aan de beurt. 
Om 19.30 tot 20.15 uur de 13+ en volwassenen.
De kosten zijn 7 euro per persoon. Dit evenement vindt plaats in zwembad de Duker.
Ook dit jaar organiseren we weer het Nijeveense Kampioenschappen bommetje springen.
Voor verdere informatie kunt u altijd kijken op onze website. www.deveenkers.nl.
Koekactie
In april hadden  we weer onze jaarlijkse koekactie. Ook dit jaar was het weer een groot succes. Wij danken 
iedereen hartelijk die een koek bij ons gekocht heeft en zo ons weer financieel gesteund heeft.

Bestuur de Veenkers

SPONSORSCHIETACTIE LEVERT € 4600,- OP VOOR NIEUW KUNSTGRAS
De sponsorschietactie bij DOS’46 in Nijeveen heeft 
zaterdag € 4600,- opgeleverd voor de nieuw aan te 
leggen kunstgrasvelden. Leden kregen vijf minuten 
de tijd om zo vaak mogelijk raak te schieten op 
een korf en konden zich per doelpunt of voor een 
totaalbedrag laten sponsoren. Cerèn Wonink uit D1 
werd topscoorster bij de jeugd met 60 doelpunten. 
Als team haalde D1 het meeste geld op; € 900,-. Na 
afloop van de wedstrijd DOS’46 – SCO was het de 
beurt aan de A-selectie en technische en medische 
begeleiding. DOS 1-speelster Loes Blacquière kwam 
met een aantal van 65 tot de meeste treffers.  Bij 
de mannen werden Marco Zegwaard en Bastiaan 
Nijmeijer (beiden 44 doelpunten) topscorer. Het geld-
bedrag dat met de sponsorschietactie is binnengebracht, wordt ingezet voor de nieuwe kunstgrasvelden, 
die DOS’46 nog dit jaar wil aanleggen op sportpark Tussenboerslanden. 

VAN DE ZANGDIENSTCOMMISSIE
In de Gereformeerde kerk zal op zondag 31 mei om 19.00 uur weer een zangdienst gehouden worden. 
De Gospelgroep ‘Praise the Lord’  uit Wanneperveen o.l.v. Dhr. W. Voogd zal deze keer haar medewerking 
verlenen aan deze dienst. 
En er zal ook weer veel samenzang zijn. Het orgel wordt bespeeld door Dhr. Arjan Kroes. Aan de uitgang 
wordt een schaalcollecte gehouden t.b.v. de onkosten. U bent natuurlijk weer van harte welkom. 

De zangdienstcommissie  



5

DE MOLEN

Woldstraat 40
7941 LK Meppel 

Salon99 Skin Care
T 0522 853809 

info@salon99.nl 
www.salon99.nl 

Facials 
Manicure 
Pedicure 
Massage 

Visagie 
Waxen 
Harsen

W&WW&W
Het adres voor:

* schilder- en sauswerkzaamheden 

* goten schoonmaken

* trespa schoonmaken
* klussen in en om het huis

* reinigen van stoepen met hoge druk

Laat ook uw zonnepanelen
goed en betrouwbaar 

schoonmaken
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* ramen schoonmaken

Raadhuislaan 30, Nijeveen
Tel. 0522 - 491 134

06 - 4845 8935 / 06 - 250 60 194info@wenwglazenwassersnijeveen.nl

Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

www.jaboschilderwerken.nl

Schoonheidsinstituut    IPL ontharing 
Acne behandelingen Elektrisch ontharen 
Massages Gewichtsconsulent 
Zonnestudio      Bijouterie  

Jeannette Bouwknegt 
Dorpsstraat 16, Nijeveen ~ 0522 – 49 23 15 
www.beau-nette.nl ~ info@beau-nette.nl  

•	Voetreflexologie
•	Bach	Bloesem	Remedies
•	Voedingsadviezen	
•	Pedicurebehandelingen
•	Kadobonnen	

Voor	vergoedingen:	zie	website

Meer informatie? 
Ada Beenen 0522 492151; adabeenen@home.nl
of bekijk onze website, www.balansnatuurgeneeskunde.nl
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Nijverheidsweg 10    

7948 NE  Nijeveen    

tel. (0522) 49 26 80  

fax (0522) 49 26 74    

info@kroesnijeveen.nl    

www.kroesnijeveen.nl

Ervaar de ‘Kroes Experience’ op www.kroesnijeveen.nl

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

PRIJSUITREIKING ‘KOERSBAL NIJEVEEN’

De laatste koersbalmiddag was op 28 april jl. Op de jaarvergadering van 12 mei, gehouden in de Schalle, 
zijn de prijzen uitgereikt van het seizoen 2014/2015.

Uitslag dames: 1e mevr. J. Lok 560 pnt.; 2e mevr. A. v.d. Linde 520 pnt.; 3e mevr. T. Hamberg 506 pnt.
Uitslag heren: 1e hr. W.J. Smit 603 pnt.; 2e hr. B. Hamberg 596 pnt.; 3e dhr. J. Slagter 537 pnt.
Hierna kregen wij een heerlijk nasi- en bamibuffet in de Schalle.
Het nieuwe seizoen begint weer op 1 september 2015. Nieuwe leden kunnen zich dan ook aanmelden op 
deze dag.

Namens het bestuur, Koersbal Nijeveen
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Agenda
19 mei De Molen nr. 10
20 mei Koffiedrinken met burgemeester en wethouders - De Schalle - 9.30-10.30 uur
20 mei Alzheimercafé - De Plataan Meppel - 20.00 uur
21 mei Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
21 mei Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
23 mei  Stouwdam Competite inline-skate | skeelerbaan - 09:30- 15:30 uur
23 mei Boelderijdag - Matenweg 1 - 11.00-15.00 uur
24 mei Pinkstermarkt Veendijk - 11.00-17.00 uur
25 mei Lekker UIT Nijeveen; org. Handelsvereniging - bij de molen tussen 16.00 en 21.00 uur
27 mei Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
29 mei Vrouwen van Nu Fietsdagtocht - vertrek 8.45 uur vanaf De Schalle
30 mei     Wandeltocht georganiseerd door DVN, start tussen 10 en 12 uur bij de Molen
30 mei Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - J. Nijmeijerlaan 8  Nijeveen - 11.00-17.00 uur
31 mei Open Atelier Hillie Knol i.s.m. Grenzeloos Ambachtelijk - J. Nijmeijerlaan 8  Nijeveen - 11.00-17.00 uur
31 mei Zangdienst m.m.v. ‘Praise the Lord’ - Geref. kerk - 19.00 uur
1, 2, 4, 5 juni  Zwemvierdaagse - De Duker
  2 juni De Molen nr. 11
  3 juni Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
  4 juni Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
10 juni Fietsavond voor de Vrouwen Van Nu afd. Nijeveen - Start om 19.00 uur bij de Molen
10 juni Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
16 juni De Molen nr. 12
18 juni Fietsen Passage - vertrek De Schalle - 19.00 uur
23 juni Braderie/Jaarmarkt
30 juni De Molen nr. 13
21 t/m 23 aug. Voetbalkamp SVN ‘69 voor jeugdspelers F, E, D en C-spelers

Elke dinsdag Koersbal - De Schalle - 13.30 uur
  Klaverjassen en jokeren, georganiseerd door Welzijn Ouderen - biljartzaal De Schalle
Elke woensdag 55+gymnastiek - Dorpshuis De Schalle - 10.30-11.15 uur

Voor al uw (ver)bouwklussen 
binnens- en buitenshuis

                    
Timmerwerk | Tegelwerk | Stucwerk 

Bel voor een vrijblijvende offerte

                              
Herwin Hopman    

Nijeveensebovenboer  4 | 7948 LG   Nijeveen       
Tel. 06 - 2158 1981

www.klussenbedrijf-hwhopman.nl

         Klussenbedrijf  

     H.W. Hopman 
 

 

 
          Voor al uw (ver) bouwklussen binnen en buitens huis 

                    Timmerwerk – Tegelwerk – Stucwerk  
                                      Bel voor een vrijblijvende offerte 

                               

                             Herwin Hopman    Nijeveensebovenboer  4 

                             7948 LG   Nijeveen       tel  06 – 2158 1981 
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Uw specialist in houtbewerkingen

Nam-weg 1  - 7948 NA  Nijeveen
T. 0522 - 85 55 77  M. 06 - 253 521 99
E. info@joshulstimmerwerken.nl

www.joshulstimmerwerken.nl

Jos Huls Timmerwerken is gespecialiseerd in het 
produceren van houten kozijnen, ramen en deuren 
voor zowel nieuwbouw, verbouw en renovatie. 
Ook maken wij (geprofileerd) lijstwerk, ambachtelijk 
restauratiewerk en houtsnijwerken.

Wij beschikken over een eigen werkplaats waar kozijnen, 
ramen en deuren op maat gemaakt worden. 
Dit kan naar wens behandeld worden in onze spuiterij.

Wat kunnen wij voor u verzorgen:
l Kozijnen, ramen en deuren  l  Alle voorkomende houtwerking in de 
bouw  l  Lijstwerk, profileerwerk en balustrades  l  Interieur kasten en 
aftimmerwerk  l  Behandeling van hout in onze spuiterij 
 l  Inbraak-preventie aan uw woning volgens PKVW.
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Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

Uw adres voor:

.  Hout zagen, snoeien en snipperen

.  Stobben frezen

.  Grondverzetwerkzaamheden

.  Aanleg en onderhoud van riolering

.  Oogstwerkzaamheden 

.  Voederwinning

.  Slootonderhoud

.  Mestverwerking

.  Graslandvernieuwing

.  Uitgraven bouwkavels
 
Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!  Kolderveen 30A, Nijeveen         06-25190868 

 www.chocoladenzo.nl      info@chocoladenzo.nl 
 

 

       

     Winkel: Ma t/m zat geopend van 9:00 tot 18:00    
 (Workshops & Demonstraties op afspraak) 

 

Onze winkel is gevuld met een groot 
assortiment bonbons, truffels en chocolade. 
 

Taarten, gebak, petitfours en desserts  
worden op bestelling speciaal voor u  
gemaakt. 
 

Ook is er een ruime keuze uit diverse 
chocolade cadeaus. 
 

Heeft u speciale wensen, dan helpen wij u 
graag om een persoonlijk cadeau te maken. 
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Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben uitvaartverzorger 
voor Yarden in Meppel en omstreken. Uit ervaring weet ik 
dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt 
bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u 
bij het organiseren van een begrafenis of crematie. 
U kunt mij bellen op 0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. Wilt u een overlijden melden? 
Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”

Autobedrijf
MAtter Meppel

Renault en Dacia dealer

voor Meppel e.o.

Blankenstein 500
7943 PA  Meppel

tel. 0522-240001                          tel. 0522-253292

www.MatteRMeppel.nl

DIPLOMAZWEMMEN C  BIJ SPORTCENTRUM R. V.D. VEEN

Water, het leukste speelgoed dat er is! Dit motto staat centraal bij 
zwembad de Duker te Nijeveen. Al vanaf zeer jonge leeftijd groeien 
ze op met water. Ze leren de gevaren ervan kennen, maar beleven 
vooral heel veel plezier in het water.
Als u het beste voor uw kind wilt is het belangrijk dat hij of zij onder 
professionele en deskundige begeleiding zwemles kan volgen. In Ne-
derland kan uw kind niet vroeg genoeg beginnen met watergewenning 
en zwemles. Doorstromen of instromen op elk niveau is altijd mogelijk.
Het begin van de lessenreeks staat in het teken van het watervrij ma-
ken. Wij gaan snel over tot het drijven plus de beenslag. Vervolgens, 
wanneer de beenslag goed is, gaan we verder met de armslag en de 
combinatie. Wanneer deze voldoende is, zal de nadruk liggen op de 
conditie en het uithoudingsvermogen en wordt er naar het A -diploma 
toegewerkt.
Bij ons leert iedereen ongeacht hun leeftijd zwemmen voor het zwem-
ABC. Ook bieden wij u of uw kind na het behalen van het C-diploma 
de mogelijkheid om verder te gaan met de daaropvolgende diploma’s, 
zoals de Zwemvaardigheidsdiploma’s. Een andere mogelijkheid is uw 
zwemslag of conditie te verbeteren. In de toekomst zullen wij uitbreiden tot meerdere activiteiten in het 
water.
De kinderen, maar ook volwassenen krijgen les van bevoegde instructeurs, met ruime ervaring die zich 
goed kunnen inleven in de specifieke behoeftes van elke leerling.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen in staat is om in één keer af te zwemmen voor het zwemdiploma. 
De volgende kinderen afgezwommen:
Voor C: Rosa Ana Meeuweis, Isa Wiersma, Gerjanne de Boer, Nienke Worst, Amber Wietsma en Karlijn 
Albrecht.
Voor meer informatie over de zwemlessen kunt u bellen: 0522-492383 of 0522-491934.
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Nijverheidsweg 15   7948 NE Nijeveen   Tel. 0522-490094   Postbus 126   7940 AC Meppel   www.faberadviseurs.nl

Uw droomhuis vinden is één ding! De 
hypotheek en alles wat daarbij komt is 
twee! Wie overweegt om een huis te kopen, 
krijgt onvermijdelijk met tal van lastige 
vraagstukken te maken. Omdat het gaat 
om de grootste investering van uw leven, 
moet vanzelfsprekend alles tot in de puntjes 
geregeld zijn. Aan adviseurs is er geen 
gebrek, maar u wilt geen dagtaak hebben om 
al het benodigde advies in te winnen.  

Uw droomhuis gevonden? Laat het straks 
ook uw droomhuis blijven en vraag gedegen 
advies over de hypotheek en wat hier allemaal 
bij komt kijken. Onze hypotheekspecialisten 
bieden u een compleet en onafhankelijk 
advies bij alle lastige vraagstukken die u 
kunt tegenkomen. Gericht op uw persoonlijke 
situatie en onder de beste voorwaarden. 
Maak gebruik van onze expertise en profiteer 
van de historisch lage rente!  

Een persoonlijk hypotheekadvies

NIEUWS VAN DE BILJART EN KAARTCLUB “HET KLEINE SPEL” 

Het winter seizoen is weer voorbij en de competitie is weer gespeeld Eindstand BC  2   2014/2015 1 Nijeveen  
1 Nijeveen  1    2006 punten Kampioen  en Wisselbeker
2 Nijenstede Steenwijk  1961 punten
3 Havelte 1                1929  punten
4 Oldemarkt 2             1921 punten

5 Nijeveen 2           1870 punten
6 Zonnekamp Steenwijk 1839  punten
7 Havelte 2                1827 punten
8 Oldemarkt 1             1819 punten 

Op 20 maart  2015 werd de slotdag van BC 2 gehouden in de Veldkei in Havelte, hieraan werd en door 54 
spelers van bovenstaande verenigingen deelgenomen.
Uitslag: 1 C Broekman  Havelte 1 150% 2 P de Wild Nijenstede 141.3%  3 G Hudepohl Oldemarkt 1 126.32%  
4 G Koers  Oldemarkt 2 122.73%  5 B Jans Havelte 1 117.5%   6 K Bosma Zonnekamp 115.38%  7 F Vrieling 
Nijenstede 113.89%. 

Op vrijdag  24 april 2014 werd de kampioenswedstrijd gespeeld tussen Giethoorn kampioen BC 1 en Nije-
veen 1 kampioen BC 2 in Havelte. Deze werd gewonnen door Nijeveen 1. 
Uitslag Nijeveen 1 81 pnt en Giethoorn 77 pnt.  Deze spannende strijd werd in de laatste partij beslist en zij 
zijn nu trotse bezitters van de wisselbeker en mogen daar in ieder geval een jaar op passen.  

Op 27 april en 30 april werden onze speldagen gehouden Biljarten1 H v/d Weide 124.24% 2 E Baas 119.56% 
3 A Varwijk 11702%  4 Jac alberts 116.12%Kaarten Jokeren 1 Mevr T Gaal 487 p 2 Mevr  L Mol 496 P3 Mevr 
R Bult 542 p 4 Mevr R de Meijer 601 p Klaverjassen  Mevr H Bouwknecht 5845 p 2 J Schiphorst 5326 p 3 Sj 
Twerda 5253 p 4 Mevr A Kruithof 5198 p 

Sj Twerda
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Van Beek Schilderwerken 
Voor al uw schilderwerk, ons bedrijf kenmerkt zich 

door haar goede prijs-kwaliteitverhouding 

en staat 
garant voor een uitstekende service! 

Klaas van Beek     
Scheerweide 35 
7948 NX  Nijeveen 
 
Tel: 06-16511943. 
Tel: 0522-750545 

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl 

 

 

NU 10% 
KORTING 

 

 

Van Beek 
Schilderwerken

Voor al uw schilderwerk

Ons bedrijf kenmerkt zich door 
haar goede prijs-kwaliteitverhouding

en staat garant voor 
een uitstekende service!

Klaas van Beek 
Scheerweide 35 
7948 NX Nijeveen 

Tel. 06-16511943
Tel. 0522-750545

E-mail: info@kvanbeekschilderwerken 
Website: www. kvanbeekschilderwerken.nl

NU 10%
KORTING

MEPPEL
Blankenstein 290 | 0522-243640

onderdeel van Van der Linde Meppel

De autoruitspecialisten van GlasGarage 
Meppel staan altijd voor u klaar om u te 
helpen bij autoruitschade. 
Van ster-reparatie tot de vervanging van 
autoruiten. We repareren als het kan en 
vervangen als het moet.

Ook regelen we voor u de complete 
 afhandeling met de verzekerings-
maatschappij, indien de schade is 
verzekerd. Is de auto niet verzekerd tegen 
autoruitschade, dan kunt u rekenen op 
een zeer scherpe prijs.
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EXAMENTIJD…..OOK BIJ DE BADMINTON!

Laatste weken is er weer flink geoefend op techniek en tactiek. Alle junioren waren druk bezig om een 
vaardigheid of certificaat te behalen. In totaal zijn er 6 diploma’s en elk diploma is onderverdeeld in 2 
delen. Je begint bij vaardigheid en als je dit gehaald hebt, mag je het deel afronden met het tweede deel, 
certificaat. Beide delen behaald betekent naast je diploma ook een gelijk gekleurd T-shirt.

Op donderdag 23 april en 30 april zijn de examens afgenomen. We begonnen met de hoogste delen, 4,5 en 
6. Al deze delen gaan over dubbelspel en met name de tactiek van het badmintonnen komt hierbij goed 
aan bod. Aanvallen, verdedigen, de aanval overnemen, scoren voorkomen, zijn o.a. de tactieken die ze 
moeten laten zien. En Han is erg streng in zijn beoordeling! Alle punten moeten de spelers laten zien op 
het juiste moment. Bij deel 4 hoort ook een theoretisch gedeelte en die werd dit jaar erg goed gemaakt. 
Romi had hem foutloos ingevuld en de anderen maar 1 fout!
De 2e ronde examens begon extra vroeg, want het waren veel badmintonners die voor 1, 2 en 3 gingen. 
Deze  examens gaan allen over het enkelspel. Alles aspecten zitten in de examens, te beginnen met een 
juiste warming-up, service, backhand clear tot aan spelregelkennis toe. Alles werd goed geoefend afgelo-
pen weken en op deze avond werd onder toezicht van het kritisch oog van Han, alle oefeningen zo goed 
mogelijk uitgevoerd. De jonge spelers hebben tijdens het examen goede “aangevers” nodig om de juiste 
slag zo goed mogelijk terug te spelen. Dit jaar waren onze topspelers, Ronald, Jelke, Anna en Lisette, bereid 
om deze rol op zich te nemen. Zeker 2 uur hebben ze zeer geconcentreerd de shuttle op de juiste manier 
aangespeeld!  Dit heeft zeker geholpen, want de jonge spelers zijn zeer goed door het examen gerold. 
Bijna iedereen is geslaagd met een goed tot zeer goed resultaat. Zelfs de theorie, die door de vele moeilijke 
vragen, zeker niet meevalt, is prima gemaakt. Charissa heeft hem zelfs foutloos gemaakt!
De trainer, Han van Room, werd extra bedankt voor zijn inzet met een bloemetje. Het is een hele prestatie 
om elk jaar alle spelers weer op het juiste niveau te krijgen. 
Zonder ondersteuning van het publiek is deze avond niet geslaagd; ouders en belangstellenden, dank voor 
jullie steun en support. En natuurlijk waren er op de achtergrond ook leden bezig om deze avonden te 
ondersteunen, allen hartelijk bedankt!

De geslaagden zijn:
Deel 1: Certificaat; Manischa Damhuis, Nienke van Gasteren, Julia Veldhuizen, Matthijs Visscher.
Deel 2: Vaardigheid; Steven van der Linde, Laura Klok, Alinda Kroeze, Benjamin van der Akker.
Certificaat: Linda Mutsters, Charissa Damhuis, Mylan Damhuis.
Deel 3: Vaardigheid: Karst Hiemstra, Marijn van Kekem, Darian van Hien, Peter Houtsma.
Certificaat: Dionne Wink, Tessah Vos, Eline Scheffer, Isa Logtenberg.
Deel 4: Vaardigheid; Romi van der Linden, Maaike Agtersmit, Sander Busscher.
Certificaat; Iris Bolding
Deel 5: Vaardigheid; Sandra Bolding
Certificaat; Amber Bult, Naomi Bijker, Gijs Polmans
Deel 6: Certificaat; Esme Piso, Bjorn Schutte, Sebastian van der Kamp, Jelke Take.
Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

BOEKEN EN PLATEN VOOR  BARBARA

Onze jaarlijkse boekenmarkt ligt alweer enkele weken achter ons. Dit jaar was het de tiende!
Gelukkig hadden we weer ons speciale boekenmarktweer: veel zon en geen drup regen. De opbrengst was 
geweldig, voor het eerst meer dan 4000 euro! Beste mensen, allemaal hartelijk dank.
Stichting Barbara in Nijeveen zamelt het hele jaar door boeken, platen, cd’s en dvd’s in voor haar boeken- en 
platenmarkt op de derde zaterdag van april (in 2016 is dat op 16 april) bij de Ned. Herv. Kerk te Nijeveen. 
U kunt de boeken en platen inleveren op het volgende adres : De Berken 14 te Nijeveen. Graag alles ver-
pakt in kartonnen dozen of plastic zakken! Lukt dat, om welke reden dan ook,  niet, dan willen wij ze met 
alle plezier bij u thuis komen halen. Belt u dan naar 0522-491876, b.g.g. 0522-491650. Wij maken dan een 
afspraak met u. U kunt dit alles nog eens nalezen op onze website: www.stichtingbarbara.nl
Met het verdiende geld ondersteunen wij evt. het kerkbestuur bij het onderhoud van de gebouwen en het 
kerkhof van het kleine kerkje aan de Dorpsstraat. 

En tot slot ….. u weet het vast en zeker zo langzamerhand: onze dank is heel erg, wat zeg ik?, verschrik-
kelijk groot!
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- Volledige verzorging van uw administratie
- Indienen belastingaangiften
- Fiscaal advies en begeleiding
- Samenstellen van jaarrekeningen

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek:
Het Weeme 7, 7948 AZ  Nijeveen, Tel. 0522-492211
E-mail: info@gruppen-administratie.nl
Website: www. gruppen-administratie.nl

 DE MOLEN

Ook voor volledige voetverzorging bij u thuis!

Tel. 06 543 720 73

Medisch pedicure

Marktstraat 4a
7941 KR  Meppel

Tel. 06-16 932 635
www.birukai.nl

Jeannet Botter
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JONGE MANTELZORG, EEN (ON)BEZORGD LEVEN

Voor jongeren
Is er bij jou thuis iemand ziek, gehandicapt, verslaafd of in de war? Dan ben jij een jonge mantelzorger! 
Twee keer per jaar is er speciaal voor jou een dag waarop je leuke dingen gaat doen met andere jonge 
mantelzorgers. Even geen zorgen, maar lekker ontspannen. 

Voor ouders/verzorgers
Kinderen en jongeren die thuis de zorg voor een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid op zich nemen, 
besteden het grootste deel van hun tijd aan zorgen. Ze verzorgen de ander, doen het huishouden of ne-
men taken van de ouders over. Ook maken ze zich zorgen. Bijvoorbeeld over de situatie in het gezin of de 
toestand van de persoon voor wie ze zorgen. 

Praktisch: vaak te weinig tijd  voor eigen bezigheden
Psychisch: onzekerheid, angst, boosheid en verdriet
Fysiek: zware lichamelijke taken vergroten het risico op rugklachten. Spanning en stress zorgen voor hoofd- 
en buikpijn
Emotioneel: de emotionele ontwikkeling komt onder druk te staan
Sociaal: weinig contact met leeftijdgenoten en soms zelfs in een sociaal isolement raken

Voor professionals
Als professional ben je vaak één van de eersten die merkt dat een kind of jongere overbelast is of problemen 
heeft in zijn ontwikkeling. Herken een jonge mantelzorger voor wie de zorg teveel wordt. 

• Vaak vermoeid en gespannen
• Vlucht soms in het gebruik van drank en drugs
• Meestal weinig contact met leeftijdgenoten
• Kan zijn afspraken niet altijd nakomen
• Concentratieproblemen
• Oogt vroeg volwassen
• Lichamelijke klachten als gevolg van stress

Wil je meer weten over jonge mantelzorgers? Kijk dan eens naar de serie Bikkels van de VPRO: www.wel-
zijnmw.nl/diensten-en-activiteiten/jonge-mantelzorg

Welzijn MensenWerk
Om te voorkomen dat kinderen en jongeren nu of in de toekomst last krijgen van de thuissituatie, willen wij 
ze helpen te ontspannen. Het helpt ook als jonge mantelzorgers onderling contact hebben. Herkenning bij 
elkaar geeft vaak al voldoende steun. Daarnaast besteden we aandacht aan beroepskrachten, buurtgenoten 
en familieleden, die met jonge mantelzorgers in aanraking komen. Leren erkennen van hun ongewone 
situatie kan helpen om tijdig hulp te vragen. 

Marian Metselaar (sociaal werker), E m.metselaar@welzijnmw.nl, T 06 511 553 79

SUCCESVOL SEIZOEN VOOR SENIORWEB MEPPEL

SeniorWeb Meppel heeft een succesvol seizoen afgesloten met een iPad-cursus voor de leden van de leden-
vereniging van Icare. Opnieuw waren veel mensen geïnteresseerd in de verschillende cursussen. “Wij hebben 
dit voorjaar ruim 200 mensen verder gebracht op de digitale snelweg”, zegt Ans Bosman, secretaris van 
SeniorWeb Meppel. “En de tabletcafés in de Bibliotheek van Meppel en Staphorst zijn een groot succes”. 
SeniorWeb Meppel blijft de nieuwste ontwikkelingen in de digitale wereld volgen. Zo zal de ko-
mende zomer de nieuwe versie van Windows 10 op de markt komen. “We zijn ons aan het voorbe-
reiden op deze nieuwe ontwikkeling om dit najaar, met een start op 28 september, ook deze cursus 
te kunnen aanbieden”, zegt Ans Bosman. “Onze docenten, die zich geheel belangeloos inzetten, 
verheugen zich alweer op de nieuwe cursussen. Het bestuur van SeniorWeb Meppel is verguld met de 
veertig enthousiaste docenten met passie voor het lesgeven en dankt haar docenten voor hun inzet. 
Cursisten vinden op de website van SeniorWeb Meppel een voorlopig cursusrooster en inschrijfformulier 
en kunnen zich al opgeven door het invullen van dat formulier.
De nieuwe cursusboekjes zijn vanaf half augustus te vinden in de bibliotheken, computerwinkels enz. In-
formatie over de cursussen en workshops is te vinden op www.seniorwebmeppel.nl 
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[Typ hier] 

WERKERS 

AANVANG 19.30 UUR 

CLUBHUIS SVN’69 

VOOR ALLE VRIJWILLIGERS VAN SVN’69 

VOOR

WERKERS 
Cabaretier Koop Drost
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WEEKENDDIENSTEN DOKTOREN
23/24 mei Pinksteren Dokter Speelman Tel. 0522-491224
25 mei 2e Pinksterdag Dokter Moes Tel. 0522-491224
30/31 mei  Dokter Moes Tel. 0522-491224

www.kolderveen.nl

Mitra slijterij Kisjes
De Putstoel 2, 7941 BX Meppel
0522 255923  /  06 1256 0615    
info@mitrakisjes.nl

• Internationaal Biersommelier en Liquorist
• Ruim 450 soorten bier op voorraad
• Ruim 200 soorten whisky op voorraad
• Cateringservice
• Verhuur mobiele biertaps en statafels. 
 Vraag naar de mogelijkheden!
• Alle wijnen 6 halen = 5 betalen!!  
 In iedere combinatie
• Bedenker van het Meppeler Grachten tripel en 

Grachten Blond bier
• Gratis bezorgen in Meppel en Nijeveen.
• Groot aanbod in cadeaus en relatiegeschenken. 

Ook voor uw kerstpakket bent u bij ons aan het 
juiste adres.

• Verkoop van Nijeveens slokje en Meppeler slokje.
• Voor al uw proeverijen en wensen op drankgebied.

Dorpsstraat 149

7948 BP  NIJEVEEN 

Tel: 0522 492967 

of  06 53 961 998

Voor:

• Nieuwbouw

• Reparatie

• Onderhoud

• Alg- & mosbestrijding

• Aanbrengen schroefdakplaten

www.rietdekkersbedrijfrenebouwknegt.nl

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK ’T OEVERTJE, praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie
Oevertje 21, 7948 AD Nijeveen, tel. 492199. Behandeling volgens afspraak.

CENTRUM BIRU KAI, NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK
Marktstraat 4a, 7941 KR Meppel, tel. 06-16932635. Behandeling volgens afspraak.

KLEINE NODENDIENST, mevr. Willy Boer, 06 48 06 52 16.

INFORMATIEPUNT WONEN, ZORG EN WELZIJN, Dhr. A. Vriend, 06 57 62 94 49.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0522 492151

TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIJEVEEN, Dorpsstraat 6d, 7948 BR Nijeveen, tel. 0522-492338. Behandeling  
volgens afspraak. Spoeddienstregeling te beluisteren via het antwoordapparaat of www.tandartsnijeveen.nl 

WELZIJN MENSENWERK, MAATSCHAPPELIJK WERK
Elke dinsdagmorgen tussen 9.00-10.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer 085-2731444.
WELZIJN MENSENWERK, INFORMATIEPUNT
Elke dinsdagmiddag tussen 16.00-17.00 uur inloopspreekuur in De Schalle, zaal 6.
Telefoonnummer algemeen: 085-2731444 of Paul van Os: 06-20729418

OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK NIJEVEEN (0522 492150)
• maandag: 15.00 – 19.00 uur  • dinsdag en donderdag: 15.00 – 17.30 uur
www.bibliotheeknijeveen.nl
Lenen en inleveren kan ook bij bibliotheek Meppel (Marktstraat 27, Meppel)

INEKE KNOL INDIVIDUEEL-, RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT, counsellor, docent, supervisor, (team)coach en trainer.
BIJ IK, Dorpsstraat 66, 7948 BT Nijeveen. 0522-259308  06-17067004. Tel.spreekuur: wo. en vr. 8.30-9.00 uur.


